
   Avizat,  

Insp. școlar ISJBN 

REGULAMENTUL GENERAL 

de organizare şi desfăşurare a concursurilor pe meserii din cadrul proiectului județean cu 

titlul: „Meseria mea – un job al viitorului” 

Anul școlar: 2022-2023 

 

 

1. Cadrul general 

Art. 1. Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, Bistrița în colaborare cu Inspectoratul Școlar al 

Județului Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița-Năsăud, Camera de 

Comerț și Industrie a Județului Bistrița-Năsăud și partenerii din mediul economic organizează în 

perioada ianuarie - martie 2023, următoarele concursuri profesionale:  

 „Operatorul CNC – digital” pentru elevi cu calificarea profesională Operator la mașini cu 

comandă numerică; 

 „Mecanicul auto performant” pentru elevi cu calificarea profesională Mecanic auto; 

 „Sudorul european” pentru elevi cu calificarea profesională Sudor 

 „Lăcătușul profesionist” pentru elevi cu calificarea profesională Lăcătuș construcții 

metalice și utilaj tehnologic. 

2. Scopul proiectului: 

Consolidarea parteneriatului Școală-Comunitate-Piața muncii 

3. Obiectivele specifice ale proiectului: 

 Promovarea competențelor practice dobândite de elevii din învățământul profesional și 

tehnic, respectiv din învățământul dual; 

 Promovarea unor noi calificări profesionale și direcții ale pieței muncii în mediul școlar 

actual;  

 Propunerea unor soluții alternative pentru asigurarea unei compatibilități între sistemul de 

învățământ și mediul economic specific județului nostru. 

Argument: Proiectul județean „Meseria mea-un job al viitorului” a fost demarat cu scopul de 

a le oferi suport elevilor în alegerea unei cariere congruente cu valorile, interesele și abilitățile 

lor. Este nevoie ca tinerii să fie orientați spre o carieră care să le aducă satisfacții și să țină 

seama de cele 10 competențe ale viitorului pe care și le dorește orice angajator. 

(https://cjraeolt.ro/wp-content/uploads/2020/11/Competentele-viitorului-pe-piata-municii-

Paltin-Madalina.jpg) Concursurile pe meserii au ca scop promovarea ideilor de competiţie şi 

performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul profesional și tehnic dar se 

urmăreşte și atragerea unui număr semnificativ de elevi şi agenți economici în învăţământul 

profesional şi tehnic prin evenimente de diseminare a beneficiilor pe care părţile implicate le pot 

obţine.  

  Parteneri : Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului 

Bistrița-Năsăud, Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud, unități de învățământ din județ. 

Operatori economici: SC Comelf SA, RAAL, SC TeraPlast SA, H.P. Kaysser Int. SRL, Leoni,  

SA Megatitan, SC MetalPro SA, ASR, Comautosport Grup SRL Bistrița, SC Girex, SC Service 

Center, SC Mix Motors, SC Comsig,  SC Central Motors SRL. 

4. Înscrierea candidaților 

 La concursurile din cadrul proiectului pot participa elevii care studiază în învăţământul 

profesional și tehnic din județul Bistrița-Năsăud, care au calificările propuse în competiție. 

 Concursurile organizate în cadru proiectului județean „Meseria mea-un job al viitorului”  

se adresează elevilor din învăţământul profesional și tehnic, capabili de performanțe în domeniile 

https://cjraeolt.ro/wp-content/uploads/2020/11/Competentele-viitorului-pe-piata-municii-Paltin-Madalina.jpg
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studiate. Ele urmăresc să stimuleze elevii care au competențe deosebite și interes pentru 

domeniul ştiinţific şi tehnico-aplicativ. 

 La concursurile din cadrul proiectului se poate înscrie  câte o echipă dintr-o unitate de 

învățământ parteneră, formată din maxim 3 participanți, cu condiția ca membrii echipei să dețină 

competențe conforme cu  specificul meseriilor propuse în regulament. (1 participan stabili pe 

lista de rezervă). Echipele vor fi formate din 3 elevi participanți și un însoțitor, cadru didactic 

coordonator. 

 Dacă în ziua concursului un membru al echipei nu este apt pentru a participa, acesta va fi 

înlocuit, cu acordul coordonatorilor proiectului LTGM, cu elevul nominalizat ca rezervă. 

Echipele incomplete vor fi excluse din concurs.  

 Înscrierea la concurs se va face prin completarea unui Formularului de înscriere care va fi 

accesibil pe pagina web a LTGM, la secțiunea Proiecte, adresa: 

https://grigoremoisilbn.ro/index.php/proiecte/, afișul concursului, https://www.ccdbn.ro/ 

anunțuri,  https://www.isjbn.ro/.  Informaţiile necesare şi asistenţă vor putea fi obţinute 

contactând  persoana de contact: Bogdan Doina-Marilena, Liceul Tehnologic „Grigore Moisil”, 

Bistrița ; tel: 0722381610. 

  
5. Calendarul de desfășurare a concursului 

 Cele 4 concursuri pe meserii organizate se adresează calificărilor profesionale:  Operator 

pe mașini cu comandă numerică; Mecanic auto; Sudor și Lăcătuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic și se vor desfășura conform perioadei și operatorului economic  precizat: 

  

 
 

6. Desfășurarea probelor 

 Elaborarea subiectelor și modalitatea de desfășurare a probelor concursurilor revine comisiilor 

de organizare și evaluare, conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a 

competițiilor școlare. 

 Comisia   de evaluare este alcătuită din 3 reprezentanți ai agenților economici. 

 Subiectele pentru proba practică vor fi elaborate în colaborare cu reprezentanți partenerilor 

operatori economici în funcţie de condiţiile concrete ale probei şi de baza materială existentă; 

 Echipele se vor deplasa la concurs pe cont propriu respectând data, ora și locația afișată în 

regulament. 

 Elevii se vor prezenta cu salopetă de lucru şi vor participa la instructajul de protecţia muncii 

înainte de începerea probei realizat de persoana desemnată de organizatori, necesar 

desfășurării concursului în condiții de siguranță. 

 Elevii participanţi la  concursurile pe meserii vor susţine 2 probe individuale din care: 

1. proba practică realizarea lucrărilor în conformitate cu temele din lista națională, 

desfaşurată în service-ul auto, / agentul economic; durata de max 100 min 

2. proba teoretică– sustinerea lucrării practice: 5-10 min. 

Perioada EVENIMENT/PROBE CONCURS 

DENUMIRE 

PARTENERI DESFĂȘURARE PROBE 

CONCURS 

Ianuarie 2023 Concursul: „Operatorul CNC- digital” SC Teraplast SA 

Februarie 2023 Concursul: „Mecanicul auto performant” Comautosport Grup SRL 

Martie 2023 Concursul:  „Sudorul european”  SC Comelf SA 

Martie 2023 Concursul: „Lăcătușul profesionist” SC Comelf SA 

https://grigoremoisilbn.ro/index.php/proiecte/
https://www.ccdbn.ro/
https://www.isjbn.ro/


 Toti participanţii, echipele, vor executa o singură probă practică trasă la sorţi de către 

comisie, în ziua concursului, în prezenţa elevilor. 

  Fișa de evaluare a probei practice respectă criteriile temelor din Lista națională pentru 

Examenul de certificare profesională – calificările de concurs. 

Media finală se va calcula astfel: 25% susținerea lucrării practice şi 75% proba 

practică. 

 Organizatorii vor asigura serviciul de prim ajutor pe durata desfășurării probelor. 

 Candidații nu pot contesta rezultatul obținut la proba practică. 

  

Pentru o bună desfășurare a activităților în timp optim, operatorul economic în care se 

desfășoară activitățile practice în colaborare cu organizatorii de practică și responsabilul de 

activitate al concursului, au selectat obiectiv, din lista națională accesând linkul: 

https://www.edu.ro/listele-na%C8%9Bionale-temelor-pentru-proba-practic%C4%83-%C8%99i-

fi%C8%99ele-de-evaluare-ale-temelor-pentru-proba, temele pentru fiecare calificare 

profesională după cum urmează: 

  

7. PREMIEREA 

 Ierarhia    concurenţilor,   în   vederea premierii,   se    stabileşte    în   ordinea descrescătoare 

a punctajelor obţinute  calculate  conform   fișelor   de   evaluare  a  probelor practice  

 Se vor premia locurile I, II și III și se vor acorda mențiuni, toate sub forma de valori 

numerice, produse de birotică pentru promovarea agenților economici, vouchere și diplome   

de participare. 

 Premierea câștigătorilor se desfășoară în luna aprilie, la LT „Grigore Moisil” Bistrița, în 

CDI.  Detaliile legate de eveniment o să fie transmise în timp optim. 

ATRIBUȚIILE  CADRULUI DIDACTIC ÎNSOȚITOR 

 Organizează elevii/ grupa de elevi; 

 Întocmește  documentele necesare pentru desfășurarea mobilității; 

 Va urmări respectarea de către participanți dar și de către organizatori, a  programului zilnic 

de desfășurare a concursului și a condițiilor de lucru; 

 Răspunde în privinţa supravegherii elevilor pe toată perioada deplasării acestora şi în timpul 

desfăşurării acesteia.; 

 Va informa elevii cu privire la regulamentul de organizare și desfășurare a concursului. 
 

Notă:  

 Toate informaţiile referitoare la organizarea şi desfăşurarea fiecărei probe a celor 4 

concursuri organizate pe toată perioada celor trei luni, incluzând două concursuri în zile 

premergătoare Zilei Naționale a Meseriilor /luna martie, vor fi făcute publice numai de către 

organizatorii concursului. 

 Prezentul regulament intră în vigoare de la data publicării lui. 

 

Întocmit, 

Coordonator proiect,  

prof.ing. Bogdan Doina-Marilena 

Concursul: „Operatorul CNC- digital” / Temele: 24, 43, 44, 45 

Concursul: „Mecanicul auto performant”/ Temele:1, 2, 20, 32, 35 

Concursul:  „Sudorul european” / Temele: 11, 13, 15, 17, 20 

Concursul: „Lăcătușul profesionist”/ Temele: 3, 4, 8, 15, 17 
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